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Reslnfo Flash

Editie jan – feb – mar 2018

Reslnfo-Flash wordt uitgegeven door de
Koninklijke Groepering Reservemilitairen
West-Vlaanderen vzw

Traditiedrager van de Kring Reserveofficieren
Brugge, Westhoek & leper

Verantwoordelijke uitgever LtKol (R ) PATTYN Peter Weststraat 26
8420 De Haan
Contactgegevens:
www.grwv.be
secretariaat@grwv.be
Informatie, artikels en nuttige tips bezorgen aan Ere Adj t Possenier Gilbert
(gilbert.possenier@telenet.be). De oorspronkelijke inzender blijft verantwoordelijk
voor de echtheid van de inhoud van zijn artikel.
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Voorwoord

Beste leden,
Wat gaat de tijd vlug!
Kerst en Nieuwjaar! Een periode waar we wat mijmeren over het voorbije
jaar en plannen maken voor het volgende jaar.
Ook onze groepering heeft plannen. In 2018 zijn er opnieuw heel wat
activiteiten. Kijk maar naar onze activiteitenkalender. Steevast staan
receptie, verkiezingen (Raad van Bestuur), familiedag, korpsmaal,
schiettraining, militaire competitie en tal van andere activiteiten op het
programma. Het is ook 100 jaar geleden dat onze Priv. Ralf Barlett is
gesneuveld. Dit laten we niet voorbijgaan.
Vergeet uw lidgeld niet tijdig te betalen! Weet dat wanneer u op enkele
activiteiten aanwezig bent u zeker uw lidgeld heeft terugverdiend.
Aanwezig zijn is dus de boodschap!
Zien we elkaar op de Nieuwjaarsreceptie?
Beste wensen,
Peter PATTYN
Voorzitter KGRWV

Secretariaat
Eervolle onderscheidingen. - Nationale orden
Bij koninklijk besluit nr. 1905 van 31 augustus 2017:
Worden bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde op datum van 21
juli 2017:
Landmacht :reservemajoor Roelens D.
Luchtmacht : reservemajoor van het vliegwezen D'hondt K.
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Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen - Toekenning van het
Militair Kruis
Bij koninklijk besluit nr. 1908 van 31 augustus 2017 :
Het Militair Kruis van 1ste klasse wordt verleend aan de volgende
militairen op datum van 21 juli 2017 :
Landmacht :reservekapitein-commandant De Ryck Y.

Voor uw agenda – Activiteiten
Vr 01 1630 Dec 17

Trg Tir

FDD Duinkerke

Ma 11 1930 Dec 17

Dagelijks bestuur

Oostende

2018
Ma 08 1930 Jan 18

Dagelijks bestuur

Oostende

Vr 26 Jan 18

Nieuwjaarsreceptie

Lissewalle Elverdinge

Ma 05 2000 Feb 18

AV

Middelkerke

Za 12 Mei 18

Red Bean Mars

Oostende

Vr 23 Nov 18

Kringmaaltijd

Lissewalle Elverdinge
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ComOpsAir goes MS 2017
“Proud to serve, strong in teamwork”
Na een helse tocht , met regen en wind tijdens de laatste kilometers op het
moeilijkste stuk, bereikten 50 personen met MS, begeleid door militairen
van ComOpsAir op zaterdag 30 september 2017 om 17u15 de top van de
Mont-Ventoux.
Het was voor de meesten een emotioneel moment, een overwinning voor
zichzelf en voor hun
lichaam. Een fantastische
presentatie. Mijn diepste
respect voor de personen
met MS en de militairen van
ComOpsAir.
Doorzettingsvermogen,
graag zien, nederigheid en
humor
waren
de
4
sleutelwoorden om samen
de top van deze magische
berg te bereiken. (Woorden
van een ontroerde baron
Charles van der Straten Waillet – nationaal voorzitter MS-Liga). Generaalmajoor Vlieger Frederik Vansina (Commandant LuchtComponent)
benadrukte nogmaals het belang van dit evenement : Het Joint-Event tussen
de LuchtComponent en de MSLiga.De LuchtComponent is
niet alleen een deel van de
gewapende arm van de
regering
maar menselijke
dienstbaarheid met een groot
hart is ook een sleutelwoord
voor
deze
militairen.
Ontroerd, mijn diepste respect
en dankbaarheid dat ik als
verpleegkundige
Medische
Component Defensie, 1EMI en
het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV getuige mocht zijn van dit
lovenswaardig initiatief. “Proud to serve, strong in teamwork”.
Stefaan Vergaerde
Cdt(Res)
1EMI
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Bachelor in de verpleegkunde AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
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Internationale schietwedstrijd te Lefferingcoucke
Bij onze Franse vrienden, te Lefferingcouke, vond op zaterdag 30
september 2017 de jaarlijks terugkerende schietwedstrijd tussen Franse,
Duitse, en Belgische reservisten plaats. In het historisch “Ford des Dunes
“ troffen zich 52 schutters. In ploegen van vier probeerden ze het beste
van zichzelf te geven om er een mooi resultaat neer te zetten. We
hebben daar een behoorlijke reputatie te verdedigen gezien de
schitterende uitslagen die we bij deze wedstrijd in het verleden
behaalden. Een twaalftal reservisten voelden zich geroepen om er onze
reservistenverenigingen te vertegenwoordigen zodat er drie ploegen van
4 man kon gevormd worden. KGRWV met LtKol (R) Pattyn, LtKol (R)
Beyts, Maj (R) D’hondt en Cdt (R) Castelein, Brugs Ommeland met Adc
(R) Devlieghe, Adc (R) Brissinck, EreAdjt Possenier en Adjt (R) Goethals
groepeerden de beste schutters en een derde ploeg met Adc (R) Cassier,
Adjt (R) D’hondt, EreAdjt Aspeslagh en Rosseel vormden het Belgische
deelnemersveld. Verder waren er 18 Duitse reservisten en 22 Franse. De
twee ploegen met een rijke ervaring, die zich goed kunnen beheersen en
geen wedstrijdstress hebben maakten een goede kans om een goed
resultaat te bereiken. Het enig nadeel op deze wedstrijd was dat de
banen aangeduid werden en we het wapen waarmee geschoten werd
niet 100% kennen en niet is afgesteld op ons oog. Het komt er dus op
neer na de proefschoten de juiste verbetering bij het mikken toe te
passen. Na de schietbeurt kreeg ik al snel te horen dat het gestreefde
resultaat van de vorige jaren niet was
gehaald.
In het ploegenklassement pistool
waren Brugs Ommeland en KGRWV
met gelijke punten vierde. In het
ploegenklassement carabijn behaalde
KGRWV de tweede plaats en Brugs
Ommeland de derde plaats idem voor
de uitslagen combiné. Met vijf
individuele medailles en vier bekers in
de ploegenrang-schikkingen mogen we
zeggen dat we weer een zeer goed
resultaat hebben neergezet.
De aansluitende aperitief en traditionele
BBQ sloot deze aangename dag af.
Volgend jaar zijn we er weer met de
bedoeling het nog beter te doen
Possenier Gilbert
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DE LEEUWEN VAN DE MENENPOORT

Traditiegetrouw wordt – voorafgaand aan onze RvB te Ieper (12 juni) – deelgenomen
aan de Last Post. Na de plechtigheid werd geposeerd bij één van de stenen ‘leeuwen
van de Menenpoort’ die sinds 24 april 2017 tijdelijk te zien zijn op de brug voor de
Menenpoort. Tegelijkertijd loopt in het In Flanders Fields Museum een kleine
tentoonstelling over ‘de leeuwen’. Beide beelden, die het schild van Ieper vasthouden
en die sedert 1822 aan de trap van de lakenhallen stonden, zijn tijdelijk terug uit
Australië als onderdeel van de herdenkingen van WO I.
Midden de 19de eeuw werden de leeuwen
verplaatst naar de Menenpoort en stonden er
ook nog tijdens de oorlog terwijl Ieper door
Duits artillerievuur tot ruïnes herschapen werd.
Duizenden Australiërs en andere geallieerde
troepen kwamen voorbij de leeuwen op weg
naar de Belgische slagvelden van het Westelijk
Front. Velen onder hen zouden niet meer
terugkeren.
De leeuwen, gebroken en beschadigd, werden
later uit het puin gerecupereerd en in 1936 aan
de Australische regering geschonken als blijk
van vriendschap en erkentelijkheid. Al die jaren staan ze als schildwachten te kijk
voor iedereen die het Australian War Memorial in Canberra, de hoofdstad van
Australië, binnen gaat (DR).

8

Daguitstap KGRWV 30 sep 2017
Wulpen,
ten zuiden van de gemeente Koksijde was de eerste
bestemming voor de daguitstap. Verzameling werd gehouden in het oude
munitie depot, waar het dierenasiel “Ganzeweide” een gloednieuw
complex heeft gebouwd. 28 deelnemers hadden gevolg gegeven aan de
oproep voor de daguitstap. Met blijheid begroetten de deelnemers elkaar
rond 1400 uur, wat al een gezellige namiddag voorspelde. Ons lid André
Lycke, die voorzitter is van
“Ganzeweide”, en tevens onze
gids
bij
het
bezoek,
verwelkomde ons en startte de
rondleiding via de weg dat de
dieren volgen bij het afleveren
in het complex. We leren dat
Ganzeweide instaat voor de
opvang van dieren uit vier
politiezones en dat deze steeds
toegang hebben in het eerste
opvangdeelwaar ze de dieren kunnen onderbrengen. Aansluitend
kwamen we in het quarantaine gedeelte waar zieke poezen of honden
worden ondergebracht. Alles netjes met sluizen en overdruk om
besmetting tegen te gaan. Via het dierenarts cabinet en het onthaal werd
de rondleiding buiten voortgezet. We zagen er het poezenverblijf het
buitenhok van de honden en een groot afgesloten buiten uitloop waar de
honden alleen of samen met andere vrij kunnen rondlopen. Met de
wetenschap dat de dieren in Ganzeweide de allerbeste opvang krijgen
verplaatsten we ons naar het volgende deel van de namiddag bezoek aan
“ La Vigie”. Villa gebouwd op kazemat uit de Eerste Wereldoorlog.
Villa La Vigie, de ex mess Officieren van de luchtmachtbasis Koksijde,
werd volledig omgebouwd
tot Wellcare Villa. Rond de
villa werd een complex met
assistentiewoningen
opgetrokken waar u in alle
comfort kunt wonen en
verder aan helemaal niets
hoeft te denken. Daar werden
we opgevangen door een
personeelslid
van
de
organisatie
dat
het
dienstenpakket levert aan de
bewoners. We leren dat het gebouw historisch geklasseerd is en
monumentenbeheer tal van voorschriften heeft opgelegd voor de
renovatie ervan. Binnen is er een ontmoetingsruimte, fitneszaal,

9
restaurant en cafetaria met groot terras waar de bewoners van de
assistentiewoningen kunnen van genieten. Restaurant en cafetaria zijn
toegankelijk voor iedereen. Een bezoek aan de woningen gaf ons een
ruime kijk op de mogelijkheden en de verschillende modellen van
appartementen die voorhanden zijn Na het genieten van een kop koffie
of andere drank verplaatsten we ons naar het derde luik van de
namiddag, een wandeling door de Senegalese wijk te Koksijde.
De verplaatsing met bestemming gemeentehuis, waar de wandeling start,
was naar de ondergrondse parking “Casino” waar de wagens werden
achtergelaten. De zogenaamde "Village Sénégalais" behoort tot de eerste
urbanisatiefase van KoksijdeBad. De benaming van de wijk
zou enerzijds teruggaan tot de
Eerste Wereldoorlog, toen hier
in een nog weinig bebouwd
duinengebied een tentenkamp
stond van Senegalese soldaten,
meer bepaald in de omgeving
van de Oasisweg. Koksijde
fungeerde tijdens de Eerste
Wereldoorlog
als
kantonnement van onder meer Franse strijdkrachten die ook
Senegalezen in dienst hadden. Uit mondelinge bronnen blijkt alvast dat
de toen reeds gebouwde vakantiewoningen opgeëist werden door het
Franse leger. Anderzijds zou de benaming "Village Sénégalais" te maken
hebben met de eerste
bouwheren.
Zij
zouden
kolonialen
uit
het
toenmalige Belgisch Kongo
geweest
zijn.
In
de
voetsporen van de Zoeaven
voert deze wandeling ons
doorheen de kronkelende
voetpaden en langs de
intieme hoekjes van het
beschermde dorpsgezicht.
Wat vooral opmerkelijk is in deze beschermde wijk is de cottagestijl van
de woningen uit van het begin van de twintigste eeuw. “Cottage” heeft
Engelse roots en ontstond in de negentiende eeuw vanuit een
verzuchting van de stedeling naar het landelijk leven. Na de wandeling
van ongeveer 3 km bereikten we “ La Terasse”, een horecazaak waar
samen met een drankje aan de toog, nog gezellig van de uitstap werd
genoten.

Possenier Gilbert
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Korpsmaaltijd GRWV 17 nov 2017
Wat voorafging: Een feest organiseren, beste leden,
vergt
veel
besprekingen,
voorbereidingen,
administratief en praktisch werk. Ieder bestuurslid
van de afdeling speelt zijn kleine rol. Voorzitter,
secretaris en vooral de S5 krijgt een zeer belangrijk
deel van het voorbereidend werk toegedeeld om van
de korpsmaaltijd ter gelegenheid van Koningsdag een
succes te maken.

Vrijdag 17 november 2017 :De feestzaal “DE OUDE
KAASMAKERIJ” te Passendale was op deze dag
gereserveerd voor de Koninklijke Groepering van
Reserve militairen West- Vlaanderen. Vanaf 19.00u.

kwamen de 59 deelnemers
zich melden in de feestzaal.
Zij werden verwelkomt door
onze voorzitter Ltkol (R)
Pattyn en de voorzitter van
de vriendenkring Ere Ltkol
Van Craen. De provincie
commandant
Luitenantkolonel Christophe Onraet
en RSM Adjudant-majoor Mario
Matton vereerden het feest met hun
aanwezigheid. Ook uit Duinkerke
werd een delegatie van de Franse
reservemilitairen met Kolonel (R)
Caenen Jean en Cdt (R) Vanloocke
Michel welkom geheten
De tafels waren mooi versierd met
op iedere tafel een tekst die
verwees naar de slag van
Passendale, nu honderd jaar
geleden.
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De receptie met een glaasje cava of fruitsap met koude
en warme hapjes ging de maaltijd vooraf. Een
gelegenheid om met de vroegere collega’s en kennissen
eens bij te praten.
Alvorens aan tafel te gaan werd een verhoogje geplaatst
waarop de voorzitter plaats nam op zijn toespraak te
houden. Alvoor de aanwezigen door onze S5 Cdt
(R)Wayaert verzocht werden hun plaats aan tafel in te
nemen werd de toost op Z.M. de Koning Filip gebracht.
De maaltijd waarvan het menu hier volgt was verzorgd, zeer
lekker
en
mooi
gepresenteerd. Eerst
werd Victoriabaars
met krokante korst
met witloof en prei,
kreeftensausje
en
krokante Italiaanse
ham voorgeschoteld.
Vervolgens
kwam
wild van het seizoen
met fijne groentjes
onze tong strelen, om te eindigen met een dessertbord van
de Chef en koffie met versnaperingen.
Dit jaar was er geen muzikaal opluisteren van de feestelijke
bijeenkomst voorzien waardoor aansluitend nog flink kon
gecommuniceerd worden aan tafel.
De algemene indruk was dat iedereen zich kon vinden in de
aangeboden formule en na deze geslaagde avond tevreden
huiswaarts keerde met een proficiat aan de organisator
Mario.
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CERRUTI
LOUIS FERAUD
BUGATTI
Mc GREGOR
BRAX
FERRE
BURLINGTON
SCHIESSER
JEAN-PAUL GAULTIER UURWERKEN
CERRUTI UURWERKEN
LEDUB
HENRY COTTON’S

www.herenmodepaul.be
info@herenmodepaul.be

DIRECTE KORTING 10 % VOOR LEDEN

Hoe lid worden
Lid worden van de Koninklijke Groepering
Reservemilitairen West-Vlaanderen kan door jaarlijks een
bijdrage van € 25,00
te storten op rekeningnummer
IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.

